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 3 + 3:  یتیۆر
 0:  پراکتیک

 ەب) ندنێى خوەكیە .5
 كەیەتفەه ەعات( لەس

 ى كاركردنەمارژ .6  (رێمژكات ێس) :دامامۆستای وانەبێژ لەماوەی هەفتەیەکئامادەبوونی 

BE 2202 7 .رسۆدى كۆك 
 تاىەرەس وەڵوساەر لەه , كاتەدپێستەد13/10/1994 ەل میكادمەانى ئژی
ى ەماوۆب كۆدهى ۆزانكی (ەعیرەشی وشكیزپ) ىژێلۆردوو كەه ەوام لەد

 اشانپ وەوەتەوتوو میتانكوردس ىەوەنۆڵیكێلى ەك وانیەرەسەل ڵدووسا
 ڵسا ێى سەماوۆهاوكات ب ,وە ەوت ارىیندازەئ جىێلۆكەم لەوان مانەه

,  ەوەتەك وتووۆانى دهیستاۆدنى مامانگەیپێاى گمانپەی ەم لیكورد زمانى
 ەب مەوەنۆڵیكێل بازىێر وەبخانێكت ىەوان 2000/2001ندنىێخو ىڵساەل

 هەروەها,  ەوتوو كۆده ىۆزانك ئادابى ىژێلۆشى كوردى كەانى بیقوتاب
 جێلۆمان كەهەل (زىیلگنیئ ووژێم)شى ەبۆبكانم یەكوردستان ەى زانستەوان
 ىۆزانك انىیستاۆمام جىێلۆكەلیش  2001/2002ىڵساەل , ەوەتەوووت
 زىیلگنیئ وزمانى تىیەەاڵمۆكانى كەشەبۆب یجۆلۆىكوردەوان نیدەحەاڵس
 اشپ 2007ىڵساەل,  ەوەتەوتوو 2004 تا 2002ەوات ڵدووسا ىەماوۆب
 ناغىۆقۆب شناسىێك یەوان كوردى شىەبەل راۆدكت ندنىێكردنى خووواەت

 ستاۆلى مامیفاۆرپ. 8
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ى ەوان ێس ناغىۆق ۆب ەوەنۆڵیكێى لبازێر وەبخانێكت ىەوانو مەدوو
 2010ىڵسا ەل,  ەوەتەوتووگ جێلۆك كانىەشەبەل ێندەهۆجى بۆلۆكورد

 وەبخانێكت ,م ەناغى دووۆكانى قیەبەدەئ ەبازێر ىەوان ستاشێئتا وەویە
 و انیانەیب ندنىێخوەل كوردى شىەبەل مەكیە ناغىۆقەل ەوەنۆڵیكێل بازىێر
كى  یكنەاى تگمانەپەیل 2013تا 2006 ىڵساەل هەروەها , ەوەمێەڵد وارانێئ
 ەل مەوەنۆڵیكێل كانىەنچیوبن جىۆلۆردۆك كانىوانە ێژبەوان كەو رێولەه
 2017ىڵسا شداەوەئ ەگەڵ, ل ەوەتەوتوو رىگێوكار رىەبێكانى رەشەب
 زمان رىەماست ندنىێخو انىیقوتابۆب ەوەنۆڵیكێل بازىێر تىەباب 2019ۆب
 روەماست ىاڵبا ندنىێخوۆب كیكالس تىەباب شەوە2019ەل رەه ەوتووگ
 . دەڵێمەوە بەدەئ راىۆدكت ىاڵبا ندنىێخو انىیقوتابەب هانىیج بىەدەئ
 كانییەكەرەس ەوش. 9 

 : رسۆشتى كگكى ۆرەناو 10
و ەباسكردنى ئ ەل ییەتی( بر2022 -2021)ندنىێخو ىڵساۆب( كانیەبەدەئ ەبازێڕ) :ىتەرامى بابۆگرپ

 مكىچە بازوڕێ ىەناسپێ: ە ل نیتیبر شیوەئ كانییەبەدەئ ەبازێڕى ناساندنى ۆه ەبنەى دەتانەباب
 ە, ك كانەبازڕێ ىەكەیەكیە ەگەڵل,  شتىەگب بەدەئ كانىەبازڕێ دانىەڵهرەس ووىێژوم بەدەئ

 ىیاریزان هاەروەه , كانییەبەدەئ ەبازێڕنى یمك وناسەچەب ەانیكردنى قوتابییزاەشار دایێئامانج ت
 اتیبن رەسەل یكانەبازڕێ ەك ىەانیبەدەئ رىۆج وازوێش بازوڕێ وەئ نیترگرنگ رەسەل انیدانپێ

 , زمیالیڕزم , یمانسۆڕزم , یی)كالس : ەنموون ۆب دایكورد بىەدەئ و ىپوڕوەبى ئەدەئە, ل ەنراو
فراوانكردنى تواناى  ەل گەج ەمەزم ,( , ئیالیزم , سورییدادازم , یلۆسمب , زمیرناسپە , زمیالۆڕنات

 ەنام و كانەارگۆڤ وەنامڕۆژ انی بێى كتەوەرەد ەلەى كەكانیكنەو تەن ئیترگرنەگان بیهزرى قوتاب
 . تێرنەنتیكانى ئەتیك ساەو ؛ اندایەڵەگل كردنەڵەمام تىییەنچۆ و نێكاردەكان بیە یمیكادەئ

 رس : ۆى كانكە. ئامانج11
 وێنەل ىەبازانڕێ وەئ وخسارىڕك وەڕۆناو شتنىگەیێتى تییەنچۆر ەسەل ەنایقوتاب یدانپێ ىیزاەشار

ى ەوەان لینركردێف هاەروەه , نووسراون ەوەرانیشنبۆڕران وەنووس نیەالەل وەیەه النداگە بىەدەئ
 كردنىەزیراكتپ لەگەڵ ؛ اونگۆڕ تانەللیم بىەدەئ نىەمەت کانیەناغۆق ىپێەب ەبازانێڕم ەئ ەك
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 هەیە .كاندا ییەمیكادەئەنام اروگۆڤ وەنامڕۆژو بێكت وێكانى نەمەرهەى بەنموون

 كانى قوتابى : ەركەئ. 12
 ستەردەب ەاوانچرەس وەئ ێبەد كاتدا مانەهەل تێب ەئاماد لداەپۆل ەستیوپێ ەى كەوەل گەقوتابى ج

 ەها لەروەه,  تێبەن مترەك بێكت نجپێ ەم لەالى كەب كات وەشانى دین ستەد ستاۆمام ەك بكات
 داپێ و تێب انیال ەكراوەئاماد ەستاوۆمام نیەالەل ىەداناڵیس وەئ ێبەشدا دەوەووتنەكاتى وان

 وەئ ىێرەل دایرزارەس ىەوەنیرسپێو لگۆفتوگ ەكردن لیشدارەب ۆب بنەئاماد و نەبك ێل ىەوەوونچ
ان یقوتاب ۆب ىەرانەدۆڵل و فیفا وەئ و تێكرەد انیوتابق ەگەڵل ەك ىەزومان نارویوسم گنیتیم
 ەماو ەماو شداەوەئ ەگەڵ, ل دایایت تێنرەداد انۆیوب تێكرەد ەئاماد انۆیب ەویڤەلدراگوگ ىێرەل

 ال انیكانیەاریزان ىەوەئۆب,  ەوەنێكرەدیك تاقەیەقیقەند دچەى ەماوۆب نینالۆئ كىەیەوەكردنیتاق
 ەمان كاتدا داوا لەهەر لەن , هەدا بكانیەانۆژر كانىییەاریزان ۆب وونچدواداەب وامەردەبەوب تێب

 ەئاماد ەب شیوەن ئەبد ىنجامەئ ێبەود تێدرەدپێ انیردراوپێوكارى راس االكىچ تێكرەان دیقوتاب
 كەو ەیەه ەوەكەتەبابەب انییندەوەپەیك ىەتانەباب وەل ێندەر هەسەرت لپۆنارو رایمیكردنى س
 ەل كێشەب رەسەل ناریمیس انی كێمانۆر كێكۆرچی اندنىگنەسەڵه انی بێكت ىەوەكورتكردن

 . ىپوروەان ئی ك كوردىەو انتەللیم الى بىەدەئ كانىەناغۆق انی كانەبازێر كەو كانەوان
 : ەوەوتنەگوان ىگەێ. ر 13

:  كوەو,  تێكرەد وەپەیڕ داەوەوتنەوانەل ایاجیج ىڕێگە وازوێن شیندچەكان ەئامانجەشتن بۆگەیب
 ومانگێب )األستجواب(ەوەنیرسپ اىێگڕ (وە)المناقش گۆفتوگ اىێگڕ(, ەرظالمحا) كارىەئاماد اىڕێگ

  كارىۆه وەاوچرەس بوونى وەكەوان تىەباب سروشتى ىەپێب ەوازانێش مەل كیەرەه نانىێكارهەب
 . تدەبێ رمۆف لگوگو یڤلدراگوگ ىەرنامەبەوب نینالۆئ وازىێش وەک, تەگۆڕێد بوو ستەردەب

 : اندنگنەسەڵمى هەستی. س 14
نجام ەدا ئكێگرمانەه ىیتاۆكەل داخراو بىێكت رىۆراوجۆج ەیوەكردنیتاقن یندچە تێبەد رخوازانێف

 ەوەكردنی( تاق٢)انەیمارژ ەترك كانىەوەكردنیتاق ىەنمر ەگەڵل , تێبەر دەسەى لە( نمر١٥)ەن كەبد
رخواز ێشداربوونى فەاالكى وبچر ەسەش لیى ترەنمر(١٠) ەنمر (٣٠)ەتێبەد وەوەنێكرەدۆك تێبەد
 كانداەوزوم گنیتیم ەل بوونەئاماد ەگەڵلناو ەناوب یەوەكردنیو تاقمنارینجامدانى سەو ئگۆفتوگ ەل

 . دەبێت ەنمر( ٦٠)لەسەر شییتاۆكى ەوەكردنیو تاقەمانە, ئ ە( نمر٤٠)ەكاتەد ەك تێنرەداد
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 : ربوونێى فانكەنجامەئرەد. 15
 شتنىێگەیت تىییەنچۆ رەسەل ەانیدانپێى یزاەشار ەتانەباب وەئ ندنىێخوەتى لەبیستى تاەبەئامانج وم

 و رانەنووس داناو زاناو نیەالەل وەیەه النداگە بىەدەئ وێنەل ىەبازانڕێ وەئ وخسارىڕو كەڕۆناو
كانى ەاوازیج ەناغۆق ىەپێب ەبازانڕێ مەئ ىەوەل انیركردنێف هاەروەه نووسراون ەوەانیرانیشنبڕۆ

 ەمەرهەب ىەنموون رەسەل ەانیاریزان وەئ كردنىەزیراكتپ هاەروەه اونگۆڕتان ەللیبى مەدەنى ئەمەت
 . كانییەنۆلكترەئ ەتیوسا كانیەمیكادەئ ەنام وارگۆڤ وەنامڕۆژو بێكت وێن كانىیەبەدەئ

 كان :ییەتەڕەبن ەاوچرەسستى ی. ل 16  
 2015ر , ێولە, ه ەردەروپەتى ەزارەى وەخانپاچ,  مێیەسى پاچ,  ڵرباپیرهاد ەكان , د. فییەبەدەئ ەبازڕێ - 1
 2014ر, ێولە, ه تەاڵهۆژرى ەخانپاچ,  مێیەسى پاچن , ێمداد حوسیكان , د. هییەبەدەئ ەبازڕێ - 2
 2008ركوك , ەك خا ,پى ئاراەخانپاسچم , ەكیەى پاچم , یرەد كێئازاد عبدالواح كان , و : د.ییەبەدەئ ەبازڕێ - 3
 1989غدا ,ەب ( ,ەباعگلل یەى )دارالحرەخانپاچد احمد , ید رشیدا , خورشیبى كوردەدەئەكى لیمانتڕۆبازى ڕێ - 4
 ەردەروپە تىەزارەو ەخانپاچم , ەكیەى پاچال , ڵبدوەس عیدری, ئ عرى كوردىیزمى شیمانسڕۆش پێناغى ۆق - 5
  2006ر, ێولەه, 
چاپى دووەم  , قوتابخانە ئەدەبییەكان , رەزا سەید حسەینى , وەرگێرانى لە فارسییەوە : حەمە كەریم عارف -6

 . 2018, شوێنى چاپ  : ناوەندى سارا , سلێمانى ,  
 2018شەمیسا، و: د. هیمداد حوسێن وسەنگەرنازم ، چاپ یەكەم ، هەولێر،ڕێبازە ئەدەبیەكان ، د. سیروس  - 7
 2018: ئاوێر، هەولێر،  ، چاپى یەكەم ، چاپخانەى ژانرە ئەدەبیەكان ، سەنگەر نازم حوسێن و رێزان ساڵح مەولود - 8
 
 .1977،  ەل راغب ، القاهری، د. نب یەثإلى العب یەمن الكالسك یەاهب األدبذالم – 1

 1983،   121، عدد/ ةریالصغ ەاهر، الموسوعطجواد ال ی، د.عل ياهب األدب الغربذم یف ەالخالص - 2

 .1989، موصل، ي، د.سالم احمد الحمدان ثیالحد ياألدب العرب یاهره فظوم ياهب األدب الغربذالم - 3

 .1978رست ، ت: عدنان خالد ، بغداد ، یان فیلی، ل یەكیالرومانت - 4

 . 1971، ە( ، القاهرەظهالل ، )دارالنه یمیارها، د.محمد غنثآ -اهایاظق -فلسفتها -، نشأتها یەكیالرومانت 5

 .1980، بغداد ، ۆەلۆن كرافت ، ت: عبدالواحد لیمی، د یەالواقع - 6

 .1966دا ، یفى رسول ، لبنان ، صطن مصی، د. عزالد ياألدب الكرد یف یەالواقع - 7

 : ەكراو شانیستنەد كانەتەباب ەفتەه ەب ەفتەه ۆخەربەس كىێستیل ەب ەوەخوار ەلكان : ەتە. باب17
 ئەم بابەتە وانەی پراکتیکی پێویست نییە . : كیراكتپتى ە. باب18
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 كان :ەوەتاقيكردن ىرسيارپ ەل نكەيەنموونند چە ەوەى خوارانەمەئ  كان :ەوەتاقي كردن. 19
 .( ریالیزم لە ئەدەبیاتدا , ریالیزم لە هونەردا: )رياليزم ,  ەبك ەوەخوار ىەمانەئ ىەناسپێ:  ١پ
 جۆرەکانی ریالیزم چیین ؟ بیانژمێرەو بە وردی باسیان بکە . :  ٢پ
 زاراوەی ریالیزم لە چییەوە هاتووە ؟ لەرووی زمان و شێوەوە چۆنە ؟ باسیان بکە .:  ٣پ
 , ناێه كارىەب مينجارەكەي ۆب ێك,  داەڵريهەس ىەك يداپوروەئ بىەدەئ ەل رياليزم دانىەڵرهەس ووىژێم:  ٤پ
 قوناغەکانی ریالیزم لە ئەوروپادا بژمێرەو بە وردی باسیان بکە . : ٥پ
 .  ەبك ديارييان ڵخا ەيين ؟ بچى پوروەرياليزمى ئ بازىێكانى رەی وخاسیەتندەتمەتايب : ٦پ
 . ديارييان كێڵند خاەچەيين ؟ بچى و كوردى پوروەرياليزمى ئ وانێن ەل یجياوازي:   ٧پ
 , ئەڵمانیا , فەرەنسا , بریتانیا .  رووسيا تىاڵو ەرانى رياليزم لەراب:  ٨پ
 .     چیبوون دیارییان بکەاداپوروەئ ەل ەرانەگخنەكانى رياليزمى رەارگدەئ:  ٩پ
                                .                                    چیبوون دیارییان بکە اداپوروەئ ەل سۆشیالیزمیكانى رياليزمى ەارگدەئ:  ١٠پ
 . ەبك باسى ىژێدر ە؟ ب ەنچۆبى كورديدا ەدەئ ەرياليزم لچەمک و پێناسەی :  ١١پ
 کوردیدا چۆنە ؟ بە وردی باسی بکە . بىەدەئ ەل رياليزم بازىێر دانىەڵرهەس ووىژێم:  ١٢پ
 روخسارو ناوەرۆکی ریالیزمی کوردی لە رووی سیاسی و کۆمەاڵیەتییەوە چۆنە ؟ دیارییان بکە . :  ١٣پ
  ديارييان ڵخاەيين ؟ بچبى كورديدا ەدەئ ەرياليزم ل دانىەڵرهەكانى سەكييەرەو د یۆخەناو ەكارۆ: ه ١٤پ

  ەرێمژبيان وەبك       
 دیارییان بکە . لەبواری شیعرو چیرۆکدا کێن ؟ : رابەرانی ریالیزم لە ئەدەبی کوردی  ١٥پ
 (دا چۆن بووە ؟ بە وردی باسی لێوە بکە .١٩٧٠-١٩٤٥شیعری کوردی لە قۆناغی ):  ١٦پ
 کە .ی پەرناسیزم لە ئەدەبی ئەوروپیدا چۆنە ؟ بەجیا باسیان بو زاراوەچەمک و پێناسە : ١٧پ
 لەگەڵ دیارکردنی گرنگترین رابەرەکانی .مێژووی سەرهەڵدانی پەرناسیزم بۆ کەی دەگەرێتەوە ؟ :  ١٨پ
 کرۆنۆلۆژیای رێبازی پەرناسیزم لە ئەدەبی ئەوروپیدا چۆنە ؟ بە وردی دیارییان بکە .:  ١٩پ
 : ئەدگارەکانی رێبازی پەرناسیزم لە ئەدەبی ئەوروپیدا یین ؟ بیانژمێرە .  ٢٠پ
 : چەمک و زاراوەو پێناسەی ناتۆرالیزم لە ئەدەبی ئەوروپیدا چۆنە ؟ بە وردی دیارییان بکە .  ٢١پ
 : چەمک و زاراوەو پێناسەی داداییزم لە ئەدەبی ئەوروپیدا چۆنە ؟ بە وردی دیارییان بکە .  ٢٢پ

 : اتریز ینیبێ: ت 20
 : ۆڵ ه ىەوەوونچداپێ: 21

 بكات پەسەند بابەتەكانى ۆكىوناوەڕ سەیربكرێت ئەكادیمییەوە كىئەم كۆرسبووكە لەالیەن هاوەلێ
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  دووەمی بابەتی رێبازە ئەدەبییەکان رسى ۆى كنكاەوان و تەباب كىۆەڕناو ەفتەه ژ
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 مەكیە
 مەدوو

  میەێس
 مەوارچ 
 مەنجپێ
 مەشەش
 
 مەوتەح
 مەشتەه
 مۆیەن
 مەیەد

 یازدە
 ەدوازد

 ەزدێس
 ەواردچ
 ەازدپ

 لە بواری ئەدەبی و هونەریدا .  ى ریالیزمناسەو زاراوەچەمك و پێ
 جۆرەکان و مێژووی سەرهەڵدان و قۆناغەکانی ریالیزم لە ئەدەبی ئەوروپیدا .  

 دا .ائەوروپ رانی ریالیزم لەرابە و تایبەتییەکان و خاسییەتەکان و هۆکارەکان
 مێژووی سەرهەڵدانی ریالیزم لە ئەدەبی کوردیدا . وناسەو زاراوەچەمك وپێ

 هۆکارە دەرەکی و ناوەخۆییەکانی سەرهەڵدانی ریالیزم .
 چیرۆک و لەی کۆمەاڵیەتی وسیاسی ەکانروخسارو ناوەرۆکی ریالیزم لەبوار

 شیعری کوردیدا .
 هەڵسەنگاندن وتاقیکردنەوەی مانگی یەکەمی کۆرسی دووەمی قوتابیان . 

 دا . (١٩٧٠-١٩٤٥)ساڵەکانی نێوان  لە قۆناغى ی نوێی کوردیشیعر 
 سەرهەڵدانی پەرناسیزم لە ئەدەبی ئەوروپیدا  ىناسەو زاراوەو مێژووچەمك وپێ

 وروپیدا .کرۆنۆلۆژیای رێبازی پەرناسیزم و گرنگترین رابەرانی لە ئەدەبی ئە
 رێبازی پەرناسیزم و لە ئەدەبی ئەوروپیدا . ئەدگارەکانی
 دا . اناسەو زاراوەو جۆرو مێژووی سەرهەڵدانی ناتۆرالیزم لە ئەوروپچەمك وپێ
 .دا ائەوروپ ناسەو زاراوەو جۆرو مێژووی سەرهەڵدانی داداییزم لەچەمك وپێ

 هەڵسەنگاندن وتاقیکردنەوەی مانگی دووەمی کۆرسی دووەمی قوتابیان . 
 هەڵسەنگاندن وتاقیکردنەوەی مانگی یەکەمی کۆرسی دووەمی قوتابیان . 
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